
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:              /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v khẩn trương xử lý dứt điểm 

vướng mắc giải phóng mặt bằng giai 

đoạn 1 Dự án khu trung chuyển 

hàng hóa 
 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn. 

 

Xem xét văn bản số 41/LST-GPMB ngày 18/11/2020 của Công ty cổ phần 

Khu trung chuyển Lạng Sơn về việc “vướng mắc còn 03 hộ dân tại xã Phú Xá 

không giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai dự án Khu trung chuyển hàng 

hóa”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

UBND huyện Cao Lộc khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án Khu trung 

chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo đúng 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 596/TB-UBND ngày 27/10/2020 về kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án Khu trung chuyển hàng hóa 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và dự án Khách sạn sân golf 

Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc và cơ quan liên 

quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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